
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,778 1,760 

1,834 1,851 1,868 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 12.32 ดอลลารต์่อออนซ ์แมร้าคาทองค าจะปรบัตวัลงก่อน  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัที่ปรบัตวัสูงขึน้  และดัชนีดอลลารท์ี่
แข็งค่า  ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหน้าปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  และแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลงัขอ้มูลเศรษฐกิจจีนย ่าแย่เกินคาด  
ปัจจยัดงักล่าวกดดนัราคาทองค าใหร้่วงลงทดสอบสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนครึง่ที่ 1,786.61 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ในเวลาต่อมาโดยไดร้บัแรงหนนุจาก (1.) แรงซือ้ Buy 
the dip และแรงซือ้ทางเทคนิค  (2.) ดัชนีดอลลารล์ดช่วงบวกลง  หลงัดชันี Empire State Index รว่งลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าจะอยู่ที่ระดับ 16.5 อย่างมาก  (3.) 
ยโูรแข็งค่าขึน้  หลงันายปาโบล เอรน์ันเดซ เดอ โคส ผูว้่าการธนาคารกลางสเปน เปิดเผยว่า ECB มีแนวโนม้ตดัสินใจยตุิการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจในเดือนก.ค. โดยจะมีการหารือในการประชมุนัด
ถัดไป และคาดว่า ECB จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้โดยเร็วหลงัการประชุม และ (4.) โกลดแ์มน แซคสป์รบัลดคาดการณ ์GDP สหรฐัทั้งในปีนีแ้ละปีหน้าลง ชีเ้ศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตัว 2.4% ในปี 2022
ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.6% และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2023 จะขยายตัวเพียง 1.6% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 2.2%  พรอ้มระบุมีโอกาสราว 35% ที่เศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะ
ถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้  ซึ่งเป็นปัจจยับั่นทอนดอลลารเ์พิ่มเติม  สถานการณท์ี่กล่าวมาหนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้ราว 40 ดอลลารต์่อออนซจ์ากระดับต ่าสุดสู่ระดับสูงสุดที่   1,826.76 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -2.61ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดคา้ปลีก, อตัราการใชก้ าลงัผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม  พรอ้มจบัตาถอ้ยแถลงของประธานเฟด 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1826.76 1786.61 1811.45 1823.00 12.32 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,846.44 21.73 103.91 

MA 50 Days 1,918.46 24.12 100.73 

MA 200 Days 1,837.48 23.60 96.41 

RSI 9 Days 33.32 37.95 63.27 

RSI 14 Days 34.87 35.82 65.93 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,053.28 -2.61 

ishare 17,576.13 -109.09 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.5105 -0.4853 0.8438 

10 วัน 0.8983 -0.0304 0.8634 

20 วัน 0.9698 -0.3887 0.9209 

50 วัน 0.9530 0.2054 0.7252 

100 วัน 0.8657 0.7677 -0.3957 

200 วัน 0.7357 0.8359 -0.6643 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,834-1,851 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,803-1,794 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ดีดตวัขึน้หลงัจากที่อ่อนตวัลง หากราคายงัสามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรบัโซน 
1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์  โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบเพื่อสรา้งฐานราคา 
เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,834-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์   
 

 

 

 

 
 



 

 

• (+) สวีเดนประกาศสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการ  นายกรฐัมนตรีแมกดาเลนา แอนเดอรส์สนั ของสวีเดน ประกาศอย่างเป็น
ทางการในวนันีว่้า สวีเดนจะสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) ตามรอยฟินแลนดท่ี์เพิ่งประกาศ
อย่างเป็นทางการไปก่อนหนา้นี ้  เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา พรรคสงัคมประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพรรครฐับาลของสวีเดน ไดส้นบัสนุนการสมคัรเข้ารว่มเป็น
สมาชิกนาโต และนายกฯ สวีเดนไดก้ล่าวว่า การเขา้รว่มเป็นสมาชิกนาโตคือ "สิ่งท่ีดีท่ีสดุ" ส  าหรบัสวีเดน   ผูน้  าสวีเดนกล่าวว่า "เราจะแจง้ให้นาโตทราบว่า
เราตอ้งการเป็นสมาชิกของนาโต" โดยเอกอคัรราชทตูสวีเดนประจ านาโตในกรุงบรสัเซลส ์ จะยื่นเอกสารเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกนาโตภายใน 2-3 วนัขา้งหนา้ 
พรอ้มกบัฟินแลนด ์ 

• (+) เฟดนิวยอรก์เผยดัชนีภาคการผลิตร่วงติดลบในเดือนพ.ค.   ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State 
Index) รว่งลงสู่ระดบัติดลบในเดือนพ.ค. หลงัจากท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกรง่ในเดือนเม.ย.  เฟดสาขานิวยอรก์รายงานว่า ดชันีภาคการผลิตรว่งลงแตะ -
11.6 ในเดือนพ.ค. จากระดบั 24.6 ในเดือนเม.ย. ซึ่งต  ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะอยู่ท่ีระดบั 16.5 อย่างมาก   นอกจากนี ้ ตวัเลขของเดือนพ.ค. 
ยงัถือว่าร่วงลงติดลบเป็นครัง้ที่สองในรอบสามเดือน หลงัจากท่ีดชันีภาคการผลิตรว่งลงสู่ระดบั -11.8 ในเดือนมี.ค.  

• (+) โกลดแ์มนแซคสห่ั์นคาดการณศ์ก.สหรัฐ หว่ันเฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบตลาดการเงิน  ทีมนกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์ ซึ่งน าโดยนายแจน 
แฮทซีอสุ ปรบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัทัง้ในปีนีแ้ละปีหนา้ โดยคาดว่าตลาดการเงินของสหรฐัจะไดร้บัผลกระทบจากการท่ีธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) เริ่มคมุเขม้นโยบายการเงิน ซึ่งรวมถึงการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ และลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening : QT)  ทัง้นี ้ โกลดแ์มน 
แซคสค์าดการณว่์า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวั 2.4% ในปี 2565 ลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 2.6% และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2566 จะ
ขยายตวัเพียง 1.6% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ 2.2%  โกลดแ์มน แซคสร์ะบวุ่า นอกเหนือจากการท่ีเฟดใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินแลว้ คาดว่า
เศรษฐกิจสหรฐัจะไดร้บัแรงกดดนัจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัและสินคา้โภคภณัฑป์ระเภทอื่น ๆ รวมทัง้ผลกระทบจากการท่ีรสัเซียใชก้ าลงัทหารบุกโจมตี
ยเูครน  นอกจากนี ้ ทีมนกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสค์าดการณว่์า มีโอกาสราว 35% ท่ีเศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ โดย
ระบวุ่าสถิติท่ีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่าเมื่อเฟดใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินเพื่อสกดัเงินเฟ้อ มกัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญภาวะถดถอย พรอ้มกบั
กล่าวว่าความพยายามของเฟดท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ Soft Landing นัน้ อาจเป็นเรื่องยาก 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า กังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัจันทร ์ (16 พ.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีซบเซา ขณะที่สกลุเงินยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลาร ์ ขานรบัการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเรว็ ๆ นี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้
เงิน ลดลง 0.36% แตะที่ 104.1870  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 129.12 เยน จากระดบั 129.30 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 1.0016 ฟรงัก ์ จากระดบั 1.0026 ฟรงัก ์ นอกจากนี ้ ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2841 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2932 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0441 ดอลลาร ์ จากระดบั 1.0407 ดอลลาร ์
ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2320 ดอลลาร ์ จากระดบั 1.2242 ดอลลาร ์ ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6977 ดอลลาร ์ จาก
ระดบั 0.6923 ดอลลาร ์

• (+) น ้ามันปิดพุ่ง $3.71 ขานรับเซ่ียงไฮ้จ่อยุติล็อกดาวนเ์ดือนหน้า  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัจันทร ์(16 พ.ค.) 
หลงัมีรายงานว่าเซี่ยงไฮว้างแผนยตุิมาตรการล็อกดาวนใ์นวนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้ซึ่งท าใหน้ักลงทนุมีมมุมองบวกว่าความตอ้งการใชน้ า้มนัในจีนจะกลบัมาฟ้ืนตวัอีก
ครัง้    ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้ 3.71 ดอลลาร ์หรือ 3.4% ปิดท่ี 114.20 ดอลลาร/์บารเ์รล   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) 
ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึน้ 2.69 ดอลลาร ์หรือ 2.4% ปิดท่ี 114.24 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวกเพียง 26.76 จุด หลังจีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเพียงเล็กนอ้ยในวนัจันทร ์ (16 พ.ค.) 
ขณะที่ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลงัจากจีนเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซึ่งเพิ่มความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมี
แนวโนม้ชะลอตวัลง  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,223.42 จดุ เพิ่มขึน้ 26.76 จุด หรือ +0.08%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,008.01 จดุ ลดลง 
15.88 จดุ หรือ -0.39% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,662.79 จดุ ลดลง 142.21 จดุ หรือ -1.20% 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.3% 1.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   1.1% 0.5% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   78.5% 78.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   1.9% 1.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศุกรท่ี์ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


